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іта  з п атком  
др  семестру!

Я, мудрий птах Мовознай, радий вітати тебе після канікул! Спо-
діваюся, що тобі вдалося добре відпочити, і в тебе, як і в мене, є купа 
планів. Запиши, що тобі хочеться здійснити до кінця навчального року.

А я мрію підкорити не лише вершини української граматики, а й 
Говерлу — найвищу гору нашої Батьківщини. Допоможеш мені та моїм 
друзям зібратися в похід? Склади до наплічника необхідні речі, а та-
кож розташуй на нашому маршруті різні цікавинки — тварин, рослини, 
знахідки.

Ось що треба для цього зробити

1. Виконай завдання одного уроку на одній сторінці 
і запам’ятай, як правильно писати слова.

2. Оціни свою роботу. Якщо ви-
конана частина завдань, нама-
люй у гаманці внизу сторінки 
1 монетку, якщо всі — 2. За охай-
ність додай ще 1 монетку. 

3. Завітай до “Крамнички” з на-
ліпками. Можна щоразу купу-
вати щось недороге, а можна 
відкладати кошти кілька уроків 
поспіль на дорожчу покупку.

4. Якщо витрачаєш монетки, закреслюй їх у гаманцях.

Раз на місяць ти зможеш заробити чималеньку суму, 
якщо добре впораєшся із завданнями бонусних рівнів.

Будь поміркованим/поміркованою в покупках, адже в похід не 
варто брати багато речей, лише найнеобхідніше!

Бажаю тобі цікавих уроків і писання без помилок!



39Тиждень 28

Ми пишемо 
-ться, хоча 
чуємо цця.

Не так пишеться , як ується
1. Що робить господар для свого собаки? А що робить пес? Допиши до слів -ться. 

З’єднай утворені слова з фотографіями.

2. Прочитай уважно слова, які утвори-
лися. Як звучать їхні однакові части-
ни? Обведи їх кольоровим олівцем 
і запам’ятай.

Грає _______________ 

Прогулює ________   

Слухає ____________

3. Запиши якомога більше слів із -ться.

4. Склади і запиши речення з прикметником, який описує слово собака. Зверни 
увагу на те, у якому роді вживатимеш прикметник.

5. Склади оголошення зі словами із завдання 1.

Розшукує _________ господар для собаки (кличка) _________________________ .

Потрібен той, хто _______________________________________________________________ . 

Звертайтеся до притулку “Лагідні руки”.

Піклує _________

Навчає _________

Спілкує ________

ОБЕРЕЖНО:  

зла злий собака!

А ти знаєш, що 
в українській мові 
слово собака 
чоловічого роду?



45Тиждень 30

Так не буває !
1. Знайди і зафарбуй у таблиці 7 слів, якими називають те, чого не було насправді.

2. Запиши слова із завдання 1 за абеткою.

3. Допиши слова у визначення.

4. Додай слова із завдання 1 у розмову персонажів.

_____________________________ — коротка гумористична оповідка.

________________________ — образний повчальний твір, зазвичай про тварин.

_____________________________ — повчальний твір, який розповідає про певну 

життєву ситуацію і дає можливість побачити наслідки дій персонажа.

5. Склади і запиши побрехеньку.

Хочеш розповім тобі _______________________ ?

Я не дуже люблю різні ___________________ . 

Краще ось послухай ______________________ .

П О Е Н Ь А Н Д О Т Я Н

В Б Р Е Х А К А Е К І Е

И П Р И Т Ч А К А Н Т А З Б

М И С Е Л Б А Й Ф Я Ц И Л И
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